
    З 13.11.2017 по 17.11.2017 пройшов методичний тиждень предметної 

(циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін. 

Робота тижня розпочалася із круглого 

столу під назвою «Діалог поколінь: 

«Альтернативне викладання як умова 

конкурентоспроможності молодого 

спеціаліста»», який зібрав викладачів комісії, 

учителів міських шкіл, студентів ІV курсу. 

Організатор круглого столу Тихоліз В.О. 

розповіла присутнім про те, що альтернативні підходи в освіті існують вже більше 

200 років. Альтернативна освіта означає включення безліч стратегій і можливостей 

шкільної системи, для того щоб кожна молода людина знайшла шлях до знань.  

Присутні на зібранні вчителі гуманітарної гімназії №5 ім. Тараса Шевченка 

Віскушенко І.В., Яцкевич О.І. та засновник Міжнародного приватного навчально-

виховного комплексу імені Януша Корчака Чудовська І.А. поділилися досвідом 

роботи щодо реалізації концепцій розвивального, інтегрованого навчання, фінської 

системи навчання. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  14.11.2017 пройшла олімпіада з педагогіки, яку підготувала і провела 

викладач Абрагам В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Результати олімпіади з педагогіки: 

                            І місце – Мартинюк С., студентка 142 групи,  

                          ІІ місце – Андросович Н., студентка 141 групи,                                                       

                              ІІІ. місце – Корзун К., студентка 144 групи.  

15.11.2017 були проведені олімпіади з психології для студентів 

спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (викладач Шень В.А.)  та 

спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта (викладач Шайкова А.Л.) 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Результати олімпіади з психології: 

5.01010201 Початкова освіта                       5.01010301 Технологічна освіта 

 І місце – Варейчук Я., 132 гр.  І місце – Фесенко В., 231гр. 

 ІІ місце – Новак Д., 132 гр.                         ІІ місце –   Демченко Д., 231 гр.                                   

 ІІІ. місце – Килинник А., 131 гр.                ІІІ місце – Окрушко М., 231 гр.                                                                                                                                                                                                                        



Цього ж дня викладачем Левченко С.В. 

був проведений аукціон інноваційних 

технологій для студентів ІІ курсу. Кожна 

навчальна група презентувала інтерактивні 

форми та технології навчання, які можна 

використовувати під час педагогічної 

практики. Глядачі,  проаналізувавши 

переваги та недоліки запропонованих технологій,  «купували» найцікавіші 

«лоти».  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     15.11.2017 відбулася науково-практична 

студентська конференція «Григорій 

Сковорода: від часу – до вічності», яку 

підготувала і провела Абрагам В.І. 

Викладач звернулась із вступним словом 

до учасників зібрання: «Постать Григорія 

Сковороди є однією з найпомітніших. Він 

був звичайною людиною – і став творцем 

людських душ, він був мандрівником – і 

пам'ятає земля сліди його ніг, він був 

мислителем – і досі люди знаходять у його 

творах щось незвичайне для себе, він сіяв 

духовну культуру – і проросли зерна, посіяні 



ним». Студенти у своїх виступах розкрили багатогранну сутність особистості 

«українського Сократа», долучившись до невичерпного джерела його 

мудрості. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                

  

           16.11.2017 відбулося засідання 

творчої групи  «Школа професійної 

майстерності», керівництво якою 

здійснює Дмитренко Н.І. Викладач 

наголосила, що перехід держави на 

модель інноваційного розвитку зумовлює 

кардинальні зміни в усіх галузях 

суспільства, у тому числі в освіті. Як засвідчує досвід, саме підготовка 

педагогічних працівників на основі інновацій є причиною їхнього успішного  

особистісного і професійного розвитку. З 

доповідями виступили Марченко Т.В., 

Меленець І.О., Новик Ю.І. 

          Марченко Т.В., розкриваючи 

питання «Акмеологічна стратегія 

професійної діяльності сучасних 

педагогів»,  повідомила, що у сучасній 

системі освіти гостро постає питання інтеграції освіти й виховання, знань і 

моралі, інтелектуального та соціального розвитку людини. Вирішення цих 

проблем повинно знайти відображення в новітніх освітніх концепціях, 



однією з яких є акмеологічна. Викладач розкрила сутність, етапи, рівні  та 

шляхи розвитку педагогічної акмеології.  

 Меленець І.О. розповіла про 

місце технології Веб-квест у 

методичному арсеналі сучасного 

викладача. Ірина Олексіївна наголосила, 

що методика веб-квестів активізує 

навчальний процес, сприяє підвищенню 

індивідуалізації навчання і його якості. 

Завдяки конструктивному підходу до навчання, студенти не лише добирають 

та упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують 

свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Це технологія, яка 

дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває 

конкурентність і лідерські якості. Викладач продемонструвала присутнім 

розроблений нею веб-квест «Цікава 

хімія». 

         Новик Ю.І. розкрив питання 

«Бінарне заняття – одна з форм 

реалізації міжпредметних зв’язків». 

Викладач повідомив, що бінарне 

заняття – це творчість двох педагогів, 

що переростає у творчий процес 

студентів та формує в останніх креативну компетентність, бо вивчення якоїсь 

теми на межі двох дисциплін – це 

завжди цікаво. Юрій Іванович поділився 

з учасниками творчої групи власним 

досвідом щодо організації та 

проведення таких занять. 

16.11.2017 пройшло засідання творчої 

лабораторії  «Школа професійного 



росту молодого викладача, очільником якої є Тихоліз В.О. На засіданні з 

доповіддю виступила Майданюк В.В., яка розповіла про можливості 

використання арт-технологій в системі освіти. Серед інноваційних 

технологій професійної підготовки фахівців дедалі більше уваги 

приділяється тим, які вміщують мистецьку складову, яка "олюднює" процеси 

навчання і виховання. Арт-педагогіка є міждисциплінарною галуззю теорії і 

практики педагогічної діяльності: вона об’єднує теоретико-методологічний 

та технологічний інструментарій мистецтва, 

педагогіки, психології, соціології, філософії, 

естетики і слугує інтеграції гуманітарних знань з 

метою якомога більш ефективної професійної 

підготовки фахівців різних спеціалізацій. 

         Тихоліз В.О. розкрила особливості організації 

педагогічної практики «Пробні уроки і заняття в 

школі». Зокрема, роль методиста в організації і 

проведенні практикантом пробних уроків. А саме: методику проведення 

консультацій до уроку, спостереження уроку методистом, самоаналіз і аналіз 

уроку практикантами та методистом.  

Завершився тиждень циклової комісії 

методичними посиденьками викладачів 

циклових комісій психолого-педагогічних 

дисциплін та соціально-економічних 

дисциплін на тему: «Технології критичного 

мислення як 

засіб формування професійної майстерності 

майбутніх школярів» (17.11.2017), на якому 

розглядались такі питання: 

1.Розвиток навичок критичного мислення 

студентів у процесі педагогічної взаємодії. 

2.Шляхи формування критичного мислення в майбутніх учителів. 



28 листопада стартував веб-квест 

"Найкраща помилка та, якої 

допускаються у навчанні", розробник – 

Савіна М.В. Викладач запросила 

студентів до захоплюючої подорожі 

мережею Інтернет, під час якої 

виконувалися запропоновані завдання. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Голова предметної (циклової) комісії  викладачів психолого-

педагогічних дисциплін Марченко Т.В. 

 


